MINUTA
Intalnirii din 06.11.2012 a Grupului de lucru pentru punerea in aplicare a prevederilor
Memorandumului MECMA privind

”Implementarea pietei centralizate de gaze naturale in Romania si extinderea domeniului
de activitate al SC Opcom SA in vederea organizarii si administrariipietelor centralizate
pentru gaze naturale”
Au participat:
-

ANRE - Nicoleta Simionescu (Consilier)

-

AMROMCO ENERGY SRL: Daniel Marinica (Director Departament Marketing);
IonutChirila(Specialist Marketing); Alexandru Dinuta (Legal Advisor)

-

ARELCO POWER SRL: Corina Sirbu (Expert Ec. Comert Marketing)

-

CONEF GAZ SRL: Lucia Gurduza (Director General)

-

E.ON ENERGIE ROMANIA: Alina Barbulescu

-

GDF SUEZ ENERGY Romania: Razvan Zgondea (Coordonator compartiment achiziții gaze
naturale si infrastructura)

-

SNTGN TRANSGAZ SA: Mihaela Radu (Sef serviciu)

-

SNGN ROMGAZ SA: Vasile Ciolpan (Director vanzari gaze)

-

OMV PETROM SA: Melania Iorga (Senior Adviser), Corina Murafa (Expert Afaceri Publice si
Reglementare)

-

OMV PETROM GAS SRL: Marian Bitica (Director Vanzari)

-

WIEE ROMANIA: Theodor Ricman (Legal Advisor)

-

OPCOM: Victor Ionescu (Director General), Rodica Popa (Director Program, Dezvoltare Implementare Proiecte); Daniela Bulboaca (Referent de specialitate); Iuliana Pandele (Inginer).

Agenda intalnirii Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru tranzactionarea la
termen a gazelor naturale a fost urmatoarea:
1) Aprobarea formei amendate cu observatiile membrilor Grupului de lucru a Minutei intalnirii din
data de 18.10.2012 (prima versiune a documentului a fost transmisă prin e-mail în data de
29.10.2012);
2) Finalizarea propunerii de text privind contractul cadru de vânzare/cumpărare de gaze naturale
(documentul centralizator al observațiilor formulate de către membrii Grupului de lucru a fost
transmis prin e-mail în data de 17.09.2012).
Referitor la primul punct al ordinei de zi s-a mentionat ca nu a fost primita nici o observatie,pana la
termenul stabilit pentru transmiterea acestora(data de 01.11.2012), la Minuta intalnirii din data de
18.10.2012,si a intrebat daca exista solicitari de modificare a minutei.
Nu s-a exprimat nici o observatie, astfel se va pregati forma depersonalizata a Minutei pentru publicarea
pe pagina web a OPCOM.
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Punctul urmator al ordinei de zi a inceput prin reluarea discutiilor pentru elaborarea Contractului
standard de la Art.11 (8). Nu au fost primite propuneri suplimentare pentru calculul penalitatilor in cazul
in care facturile nu sunt achitate la termenul scadent.
Se considera ca dobanda penalizatoare ar trebui sa fie egala cu dobanda penalizatoare aferenta
obligatiilor fata de Bugetul de stat deoarece daca nu sunt incasate facturile nu se fac platile catre
Bugetul de stat si societatea este penalizata. Pentru vanzator incasarea penalitatilor nu trebuie sa fie o
sursa suplimentara de venituri ci trebuie sa-si recupereze doar suma cu care este la randul sau penalizat.
Pe de alta parte se sustine propunerea sa pentru cota de 0,01% pentru dobanda penalizatoare
argumentand ca neplata la timp a facturilor este un comportament care ar trebui descurajat si ca ar
trebui luate toate masurile sa nu se ajunga la astfel de situatii, altfel acestea se vor perpetua.
Referitor la al doilea aliniat al Art.11 (8) se precizeaza ca termenul de valabilitate a garantiilor depinde
de termenul de plata a facturii. Trebuie tinut cont ca valoarea garantiei ar putea fi foarte mare si
constituita pe un termen destul de lung, ceea ce implica costuri mari.
Se propune ca plata facturii sa se faca de doua ori pe luna sau in ultima zi a lunii de livrare.
S-a revenit la discutia din intalnirile anterioare referitore la cantitatea din contract. Se considera ca
aceasta cantitate nu ar trebui sa fie fixa deoarece flexibilitatea la consumatori este foarte mica (5%
pentru un client mare este foarte putin). Se reaminteste ca s-a dorit ca pentru aceast contract cantitatea
sa fie fixa si numai in anumite conditii contractul sa poata fi inchis la sfarsit de luna.
S-a adaugat ca in momentul in care s-au agreat conditiile in care cantitatea din acest contract poate
varia nu s-a tinut cont ca va exista o piata de echilibrare. Astfel considera ca ar trebui sa fie fixa
cantitatea din acest contract deoarece in lege se prevede ca va fi o piata de echilibrare, care nu are nici
un rost daca nu rezolva situatiile in care ar trebui modificata cantitatea contractata prin acest tip de
contract.
Se mentioneaza ca in cazul in care platile vor fi facute inainte de inchiderea de luna este necesara o
factura de regularizare.
Unul dintre membrii Grupului de lucru este de acord ca este necesara introducerea notiunii de
regularizare. Regularizarea apare cand tehnic nici un partener nu poate sa primeasca gazele naturale
datorita unor probleme de sistem. Reafirma ca pentru diminuarea valorii scrisorii de garantie bancara
trebuie facute plati in cursul lunii.
Se mentioneaza ca furnizorilor nu le sunt platite facturile in cursul lunii de catre clientii finali.
Luand in cosiderare opinia majoritatii membrilor Grupului de lucru Art.11 (8) devine:
„Neachitarea la termenul scadent de plata a facturilor emise conform prezentului articol, da dreptul la:
- perceperea unei cote a dobanzilor de intarziere egala cu nivelul majorarilor pentru neplata la termen a
obligatiilor fata de Bugetul de Stat Consolidat, calculata pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
imediat urmatoare datei scadente, pana la achitarea integrală a debitului, inclusiv ziua platii;,
- executarea garantiilor prezentate de catreCumparator in conformitatea cu prevederile art. 12 (1) (b)”.
Referitor la Art.11 (9) privind refuzul,total sau partial, al cumparatorului de a plati factura emisa de catre
vanzator, se considera un non-sens sa platesti o factura pe care ai refuzat sa o platesti, astfel acest
articol este eliminat.
S-a propus un nou articol, cu doua aliniate, referitor la taxe si impozite:
2

„ (1) In conformitate cu prevederile legale, Vanzatorul consimte sa fie responsabil si saplateasca sau sa
determine plata tuturor taxelor sau impozitelor, impuse de orice autoritate guvernamentalasi asociate
gazelor naturaledin productie interna, inainte de predarea lor catreCumparator la Punctul(ele) de Livrare.
(2) In conformitate cu prevederile legale, Cumparatorul consimte sa fie responsabil si saplateasca sau
sa determine plata tuturor taxelor sau impozitelor, impuse de catre orice autoritate guvernamentala si
asociate gazelor naturale din productie interna, după primirea acestora de la Vanzator, la Punctul(ele) de
Livrare”.
Se propune sa se inlocuiasca cu „ din productie interna” cu „ livrate in baza prezentului Contract”.
Propunerea este acceptata.
La alin. (2) doi dintre membrii Grupului de lucru au precizat ca un furnizor poate la randul sau sa
consume gaze naturale si pentru acestea trebuie sa plateasca accize.
Se vor transmite propuneri de clarificare pentru acest articol si pentru un model pentru anexa declarative
acciza.
Analiza Art.12 a pornit de la o propunerea precizat in documentul de sinteza a propunerilor si
observatiilor. La alin.1(b) s-a propus ca referirea sa se faca la gazele naturale livrate si nu la cele
contractate. De asemenea a propus eliminarea termenului de executare a garantiei (5 zile ) deoarece in
contract sunt prevazute si penalitati de intarziere daca factura nu este achitata la termenul scadent si
doar ca ultima masura se executa garantia.
La alin.1(c) se elimina cuvantul “sale” referitor la instalatiile de productie sau transport, avand in vedere
ca acestea nu apartin neaparat vanzatorului.
La Art.12 alin.2 s-a convenit eliminarea pct. d), e) si h).
Au fost parcurse toate propunerile primite pentru Art.12. S-a agreat ca textul contractului sa prevada
formularea propusa de unul dintre membrii cu completarile aferente.
La Art. 13 alin.1 privind drepturile cumparatorului, se considera ca vanzatorul trebuie sa plateasca
cumparatorului daune interese, cauzate din culpa acestuia, culpa rezultata in baza unei expertize
tehnice. Aceste daune trebuie sa fie platite inclusiv pentru acoperirea daunelor pe care clientul final le
solicita cumparatorului in cazul in care acesta a avut o pierdere datorita lipsei gazelor naturale
contractate si care s-a datorat neonorarii cu rea credinta a contractului de catre vanzator.
Se doreste limitarea daunelor pe care vanzatorul trebuie sa le plateasca cumparatorului in cazul in care
nu livreaza cantitatea de gaze naturale contractata (propune 10%) considerand ca vanzatorul prin
semnarea contractului nu trebuie sa-si asume un risc necunoscut.
Un alt membru al Grupului de lucru este de acord cu propunerea mentionata si argumenteaza ca
raspunderea trebuie sa fie in oglinda. Asfel daca cumparatorul are raspundere doar fata de vanzator si
vanzatorul sa aibă obligatii numai fata de pierderile directe pe care le produce cumparatorului nu si
tertilor acestuia.
Se asteapta propuneri de completare a Art.13 alin.1 cu privire la limitarea valorii prejudiciului
despagubit.
La Art.13 alin.2 privind obligatiile cumparatorului se adauga un punct nou (c): „sa constituie la termenele
stabilite garantia prevazuta la art.11.2 din prezentul Contract”.
Au fost analizate toate propunerile primite pentru Art.14 alin.1 si Art.14 alin.2. Forma finala a textului
articolelor a fost agreata prin vot pe baza propunerilor.
Urmare a propunerii unuia dintre membrii Grupului de lucru pentru la Art.15 s-a reluat discutia privind
valoarea daunelor interese pe care partile trebuie sa le plateasca in cazul neandeplinirii raspunderilor
contractuale. Se considera ca aceasta propunere nu poate fi acceptata deoarece nu pot fi de acord cu
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daune indirecte nelimitate. Dupa argumentari pro si contra limitarii platii de daune interese, s-a propus
ca aceasta problema sa fie supusa analizei avocatilor participantilor la Grupul de lucru.
La Art. 16 alin.1, privind conditiile de incetare a contractului, se propune un punct nou (g): „ prin
incetare de drept in caz de faliment sau dizolvare după caz, a partenerului contractual”, propunere
acceptata de catre participantii la intalnire.
Art.16 alin.2 a fost completat cu propunerile a doi dintre membrii Grupului de lucru si acceptat in forma:
„Incetarea prezentului Contract nu are nici un efect asupra obligatiilor contractuale deja scadente si/sau
asumate intre partile contractante si neexecutate inca”.
In ceea ce priveste notificarile intre parti , Art.17 (1) a fost acceptat in forma propusa initial. In
completarea acestuia au fost agreate propunerile primite pentru notificarea prin posta si notificarea
verbala precum si pentru notificarea prin fax.
Este acceptata propunerea unuia dintre membrii pentru Art.17 (2) si se mentine propunerea initiala
pentru Art.17 (3).
S-au stabilit urmatoarele actiuni pentru perioada imediat urmatoare:
 Transmiterea observatiilor si propunerilor membrilor Grupului de lucru la OPCOM pentru
prevederile Contractului standard de vanzare-cumparare, in vederea definitivarii acestuia,
observatii care vor fi centralizate de OPCOM si transmise membrilor Grupului de lucru;
S-a stabilit ca urmatoarea sedinta a Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru
tranzactionarea la termen a gazelor naturale sa fie organizata in data de 27.11.2012 ora 10:00.
Textul minutei a fost agreat de catre participantii la intalnire.
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